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Sammanfattning 
 
Syftet med detta arbete var att undersöka några lärares erfarenheter av tysta elever och vad 
som kan göras för att få dessa elever att prata samt vad som faktiskt görs. Den metod som 
användes för undersökningen var kvalitativa intervjuer. Fem intervjuer gjordes med lärare 
verksamma i årskurs 7-9, varvid det framkom att de tysta eleverna oftare är flickor än pojkar 
och att situationer såsom diskussioner i klassen och muntliga redovisningar är problematiska. 
Lärarna upplevde det svårt att hjälpa de tysta eleverna, då de oftast undervisade i helklass, och 
kände sig hänvisade till att endast vara lyhörda för de tysta elevernas behov och uppmuntra 
dessa till att våga mer. Talträning i mindre grupper var den metod som ansågs kunna 
användas för att hjälpa de tysta eleverna. Slutsatsen av undersökningen visade att det är en 
svår, men viktig uppgift att hjälpa de tysta eleverna att bryta tystnaden. Det är av stor vikt att 
ett tryggt klassrumsklimat skapas och att läraren kommunicerar med de tysta eleverna kring 
deras behov. Vidare är det angeläget att den tysta eleven får övning i att tala, men det är 
viktigt att inte gå fram för fort, så att eleven känner sig pressad. Om alltför stor 
uppmärksamhet riktas mot elevens tysthetsproblem kan detta ge motsatt effekt och göra 
eleven än tystare.  
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Inledning 
 
Kursplanen för svenska säger att svenskämnet, tillsammans med andra ämnen, syftar till att 
utveckla elevernas kommunikationsförmåga. Det konstateras även att språket utvecklas i det 
sociala samspelet med andra och att undervisningen ska sträva efter att eleven utvecklar en 
sådan språklig säkerhet att den kan, vill och vågar uttrycka sig (Skolverket, 2000). Skolan 
skall anpassa sin undervisning efter var och en av dess elevers förutsättningar och behov. 
Därutöver skall ett särskilt ansvar tas för de elever som av någon anledning har svårt att nå 
målen med utbildningen (Utbildningsdepartementet, 1994). 
 
I en skolklass finns det lika många personligheter som där finns elever. Det finns de som syns 
och hörs mycket, de som har olika typer av svårigheter och så finns det dem som är tysta och 
inte gör något väsen av sig alls. Att anpassa undervisningen för alla dessa elever är en 
utmaning för alla lärare och ett problem som lärare brottas med dagligendags. De som syns 
och hörs är kanske lätta att uppmärksamma och försöka hjälpa, men vad händer med de tysta 
eleverna? De som bara är där, inte räcker upp handen och svarar, inte frågar, inte deltar i det 
sociala samspelet. Glöms de bort? 
 
Undersökningar i svenska klassrum har visat att av talutrymmet i klassrummet, så tar läraren 
upp den största delen. Av den del som sedan återstår står pojkarna för 2/3 och flickorna för 
1/3 av utrymmet (Einarsson & Hultman, 1984). Det har även visat sig att tysta flickor inte 
uppmärksammas på samma sätt som tysta pojkar. I en undersökning som presenteras av 
Molloy (1990) blev inte de tysta flickorna synliggjorda eftersom de motsvarade lärarens 
förväntningar på att flickor ska vara ”tysta och snälla”, medan pojkarna bröt mot den manliga 
normen när de var tysta och uppmärksammades därmed. 
 
Det är alltså lätt att glömma bort de tysta eleverna, särskilt om de är flickor, men dagens 
samhälle ställer höga krav på att individen ska ha en god verbal förmåga. Detta gör att tysta 
elever riskerar att hamna utanför, vilket gör det angeläget att hjälpa dessa elever att bryta 
tystnaden och ta sin plats i det sociala samspelet. Vilka metoder finns det då för att hjälpa 
dessa elever? 
 
 

Syfte 
 
Skolan skall förbereda eleverna för att leva och verka i samhället (Utbildningsdepartementet, 
1994), vilket bland annat innebär att eleven måste kunna ”prata för sig”. När jag har varit ute 
på verksamhetsförlagd utbildning har jag lagt märke till att det, i stort sett i varje klass, finns 
tysta elever, vilket har fått mig att undra vad jag kan göra för dessa elever. Vad gör andra 
lärare?  
 
Syftet med detta arbete är därför att undersöka några lärares erfarenheter av tysta elever och 
vad som kan göras för att få dessa elever att prata samt vad som faktiskt görs. För att uppfylla 
detta syfte kommer följande frågor att undersökas: 
 

• Vilka elever är det som är tysta och i vilka situationer? 
• Vilka metoder finns och hur arbetar enskilda lärare samt skolan i stort för att hjälpa 

tysta elever att bryta tystnaden? 
• Hur följer skolan upp de tysta eleverna? 
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Litteraturgenomgång 
 
I följande avsnitt kommer en genomgång av den litteratur som berör frågeställningarna att 
redovisas. Litteraturen kring tysta elever och hur man kan hjälpa dessa är relativt 
knapphändig. Det finns ett antal handböcker på temat ”våga tala”, men dessa riktar sig främst 
till vuxna som ska hålla föredrag.  
 
 
Tysta elever 
 
När man talar om tysta elever måste man först och främst veta vad som avses med ordet tyst. I 
fråga om en person som är tyst kan följande definition av tyst ges: 
 

”Person (el. röst e.d.) som talar mycket litet (eller inte alls) eller med mycket låg 
stämma och inte heller på annat sätt ger nämnvärt ljud ifrån sig” 

  (Norstedts svenska ordbok + uppslagsbok, 1999, s. 1205) 
 
En tyst elev kan därmed vara både en elev som pratar lite och en som inte säger någonting 
alls, vilket gör att ett brett spektrum av elever kan klassificeras som tysta elever. Collins 
(1996) beskriver tysta elever som elever som inte kan eller som är ovilliga att kommunicera 
fritt med lärare och klasskamrater. Ofta är det flickor, men även pojkar kan uppvisa detta 
beteende (Collins, 1996). 
 
De tysta eleverna har ingen bred repertoar av beteenden och det är som att de inte har några 
svarsalternativ. De kommer från olika etniska och kulturella grupper och det enda som verkar 
vara det gemensamma kännetecknet är just denna brist på svarsalternativ (Collins, 1996). 
Lundfeldt (2004) fann i en observation av fyra tysta elever att samtliga kännetecknades av att 
de inte gjorde något väsen av sig, att de var tysta och märktes knappt. De var också 
återhållsamma i sitt kroppsspråk och räckte sällan eller aldrig upp handen (Lundfeldt, 2004). 
Collins (1996) fann även i sin forskning att de tysta eleverna upptar lite fysiskt utrymme och 
ofta drar sig undan i klassrummet. 
 
Collins (1996) hävdar att de tysta eleverna har svårt att skapa hållbara relationer till sina 
kamrater och att relationen med lärarna i skolan är dålig. Det tysta beteendet kan vara ett 
handikapp i sociala sammanhang, vilket eleverna är medvetna om. Vidare upplever dessa 
elever en stark ängslan för att prata i skolan, speciellt framför stora grupper och för de som 
man inte känner så bra (Collins, 1996).  
 
Eleverna har, enligt Collins (1996), ofta en önskan att ändra sitt beteende, att bli mer 
pratsamma, men de vet inte hur de ska gå tillväga, vilket kan påverka självbild och 
självförtroende negativt. För att hantera sin ängslan tillämpar eleverna en rad olika strategier, 
till exempel att låtsas att det inte är andra människor där eller att gå därifrån. I skolans värld är 
det dock svårt för eleverna att undvika de situationer som orsakar ängslan genom att gå 
därifrån. Det är läraren som bestämmer över det sociala samspelet i klassrummet och läraren 
kan när som helst kräva att en elev svarar på en fråga, trots att eleven inte indikerar med 
handuppräckning att denne är villig att svara. Just detta, att veta att de kan få frågan när som 
helst och bli tvingade att tala mot sin vilja, ökar elevers ängslan (Collins, 1996).  
 
Det beteende som de tysta eleverna visar i klassrummet har Collins (1996) delat in i fyra typer 
av tillbakadragenhet och dessa är att vara osynlig, vägra att delta, tveka att delta och ha en 
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olämplig fokusering. Att en elev är osynlig innebär att denne inte har någon direktkontakt 
med läraren under lektionen och därmed blir osynlig för läraren (Collins, 1996).  
 
När en elev får frågan eller uppmanas delta i en diskussion, men inte säger något så uppvisar 
eleven ett beteende där den vägrar att delta. Ibland kan eleven ange en orsak till sin vägran, 
men eleven kan också bara sitta tyst och undvika ögonkontakt med läraren (Collins, 1996). 
 
Att en elev tvekar att delta i en aktivitet innebär att eleven inte deltar fullt ut i aktiviteten. 
Exempelvis så uppvisar en elev som går runt i laborationssalen, tittar på utrustningen och vad 
de andra eleverna gör, men inte själv utför några experiment, ett beteende som tyder på tvekan 
(Collins, 1996). 
 
Då en tillbakadragen elev har en olämplig fokusering, så ser eleven ut att arbeta med sin 
uppgift, men arbetar istället med något som är irrelevant. Ett exempel på en olämplig 
fokusering är en elev som hämtar material åt sina klasskamrater, istället för att arbeta med att 
lösa de tänkta uppgifterna (Collins, 1996). 
 
Dessa fyra typer av tillbakadragenhet förekommer inte renodlat hos de tysta eleverna, utan en 
och samma elev kan uppvisa flera utav dessa beteenden beroende på vilken situation eleven 
ställs inför. Orsakerna till att eleverna uppvisar dessa beteenden är i högsta grad individuella, 
men för en del elever är denna tillbakadragenhet ett försvar mot en outsäglig ängslan. 
Eleverna behöver denna möjlighet att dra sig undan för att hantera situationen och det är 
viktigt att läraren har förståelse för detta (Collins, 1996). 
 
 
Talängslan 
 
Enligt Strömquist (1998) kan talängslan vara av två olika slag. Den ena varianten innebär en 
ångest över att överhuvudtaget yttra sig om många lyssnar, medan den andra varianten yttrar 
sig som en mer situationsbunden ovilja att tala i offentliga sammanhang (Strömquist, 1998). 
 
Många människor känner sig så spända vid muntliga framträdanden att de har svårt att yttra 
sig och undersökningar visar att så många som 10-20 % av normalpopulationen kan ha 
problem med talängslan (Lindén, Norström & Nyblom, 1998). Hur stor del av befolkningen 
som ska anses lida av talängslan är dock avhängigt av vad man menar med talängslan.  
 
Bergh (1985) betraktar en person som talängslig om den ofta klandrar sig själv för att han inte 
yttrade sig, är rädd för att göra bort sig, inte sa det han tänkte för att han inte vågade osv. Kort 
sagt en person som inte tror på sig själv i talsammanhang (Bergh, 1985). 
 
När studenter med talängslan tillfrågats om vilka situationer som orsakat problem har en rad 
olika typer av muntligt framträdande nämnts, såsom föredrag, redovisningar, seminarier, 
ställa frågor, svara på frågor och högläsning. Situationer där det är fråga om en examination 
och betygssättning upplevs oftast som mer påfrestande. Även gruppstorlek och talarordning 
inverkar på hur problematisk situationen upplevs. Det kan dock räcka med att det finns risk 
för att man måste säga något när andra människor är i närheten för att situationen ska 
upplevas som problematisk (Lindén et al., 1998).  
 
Bergh (1985) konstaterar att det talängsliga barn upplever som speciellt obehagligt är att 
känna sig iakttagna i den stora gruppen, riskera att göra bort sig, att få kritiska kommentarer, 
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behöva ta initiativ i gruppen samt att agera i nya situationer och med obekanta människor. 
(Bergh, 1985). Det framkommer också i litteraturen att många känner sig mer utsatta när de 
ska tala inför jämbördiga (Cederberg, 1997; Skiöld, 1989, 1992). 
 
Symptom på talängslan 
 
Symptom på talängslan yttrar sig ofta i såväl fysiska som psykiska reaktioner. Rodnad, 
svettning, darrningar och hjärtklappning är exempel på fysiska reaktioner (Cederberg, 1997). 
Andra reaktioner är spänningsvärk i nacke och axlar, yrsel och knäsvaghet. De psykiska 
reaktionerna kan leda till ångest, missnöje med den egna rösten och känslor av otillräcklighet 
(Skiöld, 1992). För att undkomma de plågsamma reaktionerna utvecklar många en 
exponeringsrädsla, som innebär att man tystnar och undviker de situationer som framkallar 
rädsla (Skiöld, 1989). 
 
Tidpunkten för symptomdebuten varierar, alltifrån före skolstarten till högskolan. Vanligast är 
dock att problemen med muntligt framträdande uppstår under högstadietiden (Lindén et al., 
1998). Skiöld (1989, 1992) konstaterar att det verkar finnas två perioder i livet som är 
speciellt känsliga; den tidiga barndomen och puberteten. Bergh (1985) hävdar att nästan alla 
barn är talblyga under någon period, men att de som drabbas av långvarig talängslan har 
grundlagd denna tidigt i livet. 
 
Orsaker till talängslan 
 
Det finns många möjliga orsaker till talängslan. Skiöld (1992) menar att många äldre bröder 
och dominanta fäder kan orsaka talängslan hos många flickor. Många känsliga barn tvingas 
också till tystnad om de inte tillåts uttrycka sina känslor, tystats vid matbordet och hånas för 
sina barnsliga åsikter. Obetänksamma lärare som utsatt vissa elever för kamraternas 
skadeglädje torde också ha bidragit till talängslan hos dessa elever (Skiöld, 1992). I de 
intervjuer Cederberg (1997) gjort med studenter som varit tysta under sin skoltid framkommer 
en rad exempel på hur de blev bemötta av oförstående lärare. Eleverna har känt sig utpekade 
och utsatta, även om lärarna säkert varit välvilliga och försökt hjälpa eleven ur tystnaden. 
Lärarens behandling har dock i stället gjort dem osäkra och kraven från läraren har lagts på 
deras egna känslor av nervositet och bristande förmåga (Cederberg, 1997). 
 
Bergh (1985) anger tre möjliga orsaker till att barn utvecklar talängslan. Den första orsaken är 
att barnen blir överbeskyddade under sin uppväxttid och lär sig att känna oro och rädsla inför 
en mängd situationer. Att barnet inte får beröm, utan ständigt får känna att det inte duger och 
att det är otillräckligt, anges som en annan möjlig orsak. En tredje möjlig orsak är att barnet 
inte fått träna sig i att tala och därmed känner osäkerhet i talsituationen (Bergh, 1985). 
 
Lindén et al. (1998) tycker sig efter intervjuer med studenter på yttrandeträningskurser ha 
uppfattat fyra olika anledningar till att de utvecklat talängslan. Överbeskyddande 
uppväxtmiljö uppges vara en orsak, en annan att de inte blivit sedda. Ingen har frågat efter 
dem eller haft tid för dem. En tredje anledning till talängslan är att eleven har höga 
prestationskrav på sig själv och blir känslig för kritik. Ett i övrigt lyckat framträdande känns 
misslyckat för att man fått någon synpunkt på sådant man kan förbättra. Som fjärde orsak 
anges att det muntliga framträdandet kan upplevas som en konfliktsituation. Man ska inte tro 
att man är något, även om man är duktig, och blickarna från åhörarna kan upplevas 
bevakande, ironiska eller hånfulla (Lindén et al., 1998). 
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Konsekvenser av talängslan 
 
Enligt Skiöld (1989) är den talängslige tyst på grund av sin osäkerhet, men döljer den bakom 
en mask av kyla och likgiltighet, vilket kan påverka gruppklimatet negativt. En ännu värre 
konsekvens av att man inte talar i en grupp kan vara att man upphör att existera. De övriga 
gruppmedlemmarna tröttnar på att försöka prata med den tyste och lämnar denne ifred, vilket 
kan upplevas som att man upphör att existera (Skiöld, 1989). 
 
Ytterligare en negativ konsekvens av att vara tyst är att dessa elever inte kan visa sina 
egentliga kunskaper. Ljungblad och Ölund (1970) visade i en undersökning med 
gymnasieelever att de tysta eleverna ofta fick sämre betyg än sina mer talföra kamrater. 
Lindén et al. (1998) rapporterar också att följderna för studenter med talängslan kan bli 
missade studiepoäng, avhopp eller att de inte vågar fråga eller komma med synpunkter. 
 
 
Metoder för att hjälpa de tysta eleverna 
 
Vad kan man göra för att hjälpa de tysta eleverna ut ur tystnaden? Större kunskap hos lärarna 
och övningar som ökar både kunskap och färdighet hos eleverna efterlyses av studenter som 
intervjuats om sina minnen från skoltiden då de var tysta (Cederberg, 1997).  
 
Allmänna råd för att talängsliga barn ska känna sig säkrare i gruppen är, enligt Bergh (1985), 
att läraren ska tänka på att: 

- skapa en trygg och harmonisk stämning 
- inte tvinga barn att tala, utan att uppmuntra och stödja 
- inte fixera talängsliga barn vid deras problem 
- ge barnet möjlighet att öva i liten grupp i början och undvika pressade 

situationer 
- ofta ge beröm och uppmuntra att våga mer, att prova och göra misstag 
- hindra mobbing från andra barn 
- tillåta ängsliga barns eventuella ilska inom måttliga gränser 
- inte ständigt agera pratkvarn, utan att ge barnen chansen att öva att tala 

(Bergh, 1985) 
 
I litteraturen återfinns två huvudinriktningar när det gäller metoder för att minska talängslan. 
Den ena inriktningen tar fasta på den tysta elevens osäkerhet och bygger på att med hjälp av 
olika gruppstärkande övningar, drama och värderingsövningar försöka öka elevens 
självförtroende och trygghet i gruppen. Den andra inriktningen grundar sig på systematisk 
talträning, för att genom kontinuerlig övning av allt svårare grad, göra det till en vanesak att 
tala inför andra.  
 
Det finns även metoder som kombinerar de båda inriktningarna, så att de ger både talträning 
och mental träning. De ”våga tala” kurser för studenter som Lindén et al. (1998) beskrivit kan 
sägas vara av denna typ, då kursdeltagarna dels tränar på att tala inför varandra och dels 
uppmanas benämna vad de är rädda för. Denna typ av kurser verkar dock främst återfinnas i 
högskolevärlden, men Ferry och Florin (1974) har beskrivit ett försök med en liknande kurs 
vid en gymnasieskola. Försöket var uppskattat av de elever som deltog, men ramfaktorer, som 
tidpunkt och lokaler för kursträffarna, gjorde det svårt att fortsätta med verksamheten (Ferry 
& Florin, 1974). 
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Självbilds- och självförtroendeövningar 
 
Bergh (1992) menar att olika aktiviteter inom drama på ett bra sätt tränar muntlig 
framställning. Genom att börja med enkla lekar, övningar och spel lär eleverna känna 
varandra bättre, vågar visa sig inför kamraterna och säga vad de tycker i olika frågor. 
Undervisningen blir mer lekfull med drama, så att blyghet och talängslan glöms bort. Genom 
att arbeta med dockteater eller skuggteater kan man tala utan att synas och det blir dockan 
eller skuggfiguren som gör bort sig, vilket underlättar för talängsliga (Bergh, 1992). 
 
Auno och Brandelius-Johansson (2002) presenterar i sin bok Stärk och utveckla eleven! en 
arbetsmetod som syftar till att förbättra elevens självbild och självförtroende. De menar att det 
handlar om att ha ett positivt förhållningssätt med positiva förväntningar. Det viktigaste för att 
utveckla elevens självbild är att bekräfta dem positivt. Arbetet handlar också om att 
synliggöra osynliga elever, uppmuntra, ge beröm, visa respekt och lyssna på eleverna. I 
arbetet används olika övningar t ex komplimangövningar, där eleverna får öva sig i att ge och 
ta emot beröm. Även trygghetsövningar och värderingsövningar används för att skapa bra 
gruppklimat och lära eleverna att våga stå för vad de tycker (Auno & Brandelius-Johansson, 
2002). 
 
Talträning 
 
När det gäller talträning så har Skiöld (1992) utvecklat en metod kallad Kreativ 
kommunikation. Metoden har använts i kurser mot talängslan och inleds med 
presentationsövningar. Eleverna får först prata två och två och därefter presentera varandra. 
Den som blivit presenterad får efter presentationen möjlighet att komma med egna tillägg 
eller rätta till det som blivit felaktigt. Nästa övning består i att beskriva en sak, ett föremål. 
Sakbeskrivningen sker i tre steg. Först ska ett föremål beskrivas i neutrala ordalag, därefter ett 
föremål i positiva ordalag och slutligen ska en negativ sakbeskrivning göras. De som lyssnar 
ska efter beskrivningen ställa frågor till den som gjort beskrivningen. På så sätt tränas även 
aktivt lyssnande och alla får möjlighet att yttra sig vid varje framträdande. När 
sakbeskrivningarna är avslutade går man vidare och gör samma procedur med händelser och 
personer (Skiöld, 1992). 
 
Bratt (1992) presenterar en redovisningstrappa (se figur 1) som ger eleverna möjlighet att 
först redovisa för mindre kamratgrupper, innan det blir dags för katederredovisningar. 
Modellerna i redovisningstrappan tillåter hela klassen att ta del av samma information trots att 
redovisningarna sker inför mindre grupper (Bratt, 1992). 
 
Redovisningsmodellerna i trappan är ordnade efter stigande svårighetsgrad med den lättaste 
på nedersta trappsteget och den svåraste överst. Den lättaste formen är 
parallellgruppsredovisningen. Två grupper, med två eller fler elever i varje, arbetar parallellt 
med varandra. Vid redovisningstillfället bildar dessa två grupper en gemensam grupp där 
eleverna berättar för varandra vad de gjort, jämför och diskuterar resultaten. Med denna 
redovisningsform blir kravet på den enskilde eleven inte så stort, utan det är möjligt att åka 
”snålskjuts” på de andra eleverna i gruppen (Bratt, 1992). 
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Figur 1. Redovisningstrappan. Svårighetsgraden i redovisningsformerna 
ökar ju högre upp i trappan man kommer (Efter Bratt, 1992, s182). 

 
 
Nästa steg utgörs av tvärgruppsredovisningen. Klassen delas då in i t ex A, B, C och arbetar i 
grupper med en av varje i gruppen. Vid redovisningen bildar sedan alla A en grupp, alla B en 
grupp och alla C en grupp. Den enskilde eleven måste klara sig utan sina gruppmedlemmar 
vid redovisningen, men samma situation gäller för alla i redovisningsgruppen (Bratt, 1992). 
 
Det tredje trappsteget utgörs av solfjäderredovisningen och även där arbetar man i grupper, 
men sedan redovisar varje gruppmedlem för en hel annan grupp. Det finns alltså en grupp mer 
än det är medlemmar i varje grupp. En grupp i taget redovisar och kravet ökas ytterligare på 
den enskilde eleven, eftersom denne nu redovisar ensam inför en redan etablerad 
mottagargrupp (Bratt, 1992). 
 
Samtalsledning utgör det fjärde trappsteget i trappan och eleven ska då leda ett samtal i grupp 
genom att ställa frågor, lyssna, föra samtalet framåt och försöka komma fram till en 
överenskommelse (Bratt, 1992). 
 
Femte steget utgörs av katederredovisningen inför hela klassen och det kräver att eleven är 
trygg i klassen för att våga genomföra den. Högst upp på trappan återfinns ”ambassadören”, 
som innebär att elever lämnar sin grupp och går till nästa i egenskap av ambassadörer för sina 
egna gruppkamrater (Bratt, 1992). 
 
Strömquist (1992) förespråkar ett systematiskt talträningsprogram, för att få eleverna att vilja 
och våga tala offentligt, som hon delar in i tre steg; lek, läs och framträd. Träningen ska börja 
i lekens tecken, så att det inte märks att det är fråga om träning, och syftar till att ge eleverna 
trygghet i talsituationen. De får öva att tala parvis, i smågrupper och inför hela klassen. De 
övar sig också i att lyssna och det är innehållet som är det viktiga. Övningarna är prestigelösa 
och kräver ingen eller liten förberedelse (Strömquist, 1992). 
 

 

Ambassadören 

Kateder- 
redovisning 

Samtals- 
ledning 

Solfjäders- 
redovisning 

Parallellgrupps- 
redovisning 

Tvärgrupps- 
redovisning 
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Nästa steg i talträningen är högläsningen, som övar den som läser att stå i centrum, och den 
bidrar även till språkinlärning och språkutveckling. Högläsningen kan börja i mindre grupper 
och bör vara förberedd så att eleven kan läsa med inlevelse (Strömquist, 1992). 
 
Under de tidigare momenten i talträningen har övningarna antingen varit lekfulla eller så har 
den som talat använt sig av lånade ord. I det sista steget, framträd, är det dock dags för 
eleverna att börja tala själv och den egentliga muntliga träningen börjar med berättande. Först 
parvis eller i små grupper och så småningom inför klassen (Strömquist, 1992). 
 
Allteftersom övningarna fortgår blir eleverna allt mer vana att tala inför andra och de bör då 
göras medvetna om hur viktigt det är att förbereda längre tal och framställningar. Eleverna ska 
börja träna sig i att hålla faktaredovisningar och komma med argumenterande inlägg och då är 
det också viktigt att de får kunskap om att en strukturerad framställning är lättare att förstå 
och minnas. De måste göras medvetna om att ett välformulerat tal oftast är resultatet av en 
lång arbetsprocess och få öva sig att förbereda anföranden och hålla dem (Strömquist, 1992). 
 
När eleverna blivit vana vid att tala inför grupp och erhållit en förmåga att strukturera sitt tal, 
kan man i talträningen börja lägga vikten på själva framförandet. Det är dock viktigt att detta 
inte sker som en kritik, utan mer har formen av goda råd om vad som kan vara bra att tänka på 
(Strömquist, 1992). 
 
 

Metod 
 
För att besvara forskningsfrågorna tillämpas en kvalitativ forskningsmetod. Enligt Johansson 
och Svedner (1998) innebär ett kvalitativt synsätt att man inriktar sig på det enskilda fallet och 
inte på generella mönster och eftersom detta arbete begränsar sig till att undersöka några 
lärares erfarenheter av tysta elever är det lämpligt att använda detta synsätt.  
 
Den forskningsmetod som tillämpas i denna undersökning är kvalitativa intervjuer. Denna 
metod lämpar sig bäst för undersökningen eftersom kvalitativa intervjuer syftar till att 
informanterna ska ge så uttömmande svar som möjligt kring det aktuella ämnet och rätt 
använda ger intervjuer en kunskap som direkt kan tillämpas i läraryrket (Johansson & 
Svedner, 1998). 
 
 
Urval 
 
Då undersökningen grundar sig på lärares erfarenheter av tysta elever så har det huvudsakliga 
kriteriet för urval varit att lärarna har sådana erfarenheter. Eftersom erfarenheterna av tysta 
elever, med allra största sannolikhet ökar med antalet år inom läraryrket, har det även varit 
önskvärt att intervjua lärare som arbetat i många år. Vidare är det möjligt att erfarenheterna 
skiftar beroende på vilka ämnen som läraren undervisar i, varför det i urvalet av informanter 
har strävats efter att dessa ska ha olika ämneskompetens. Detta för att infånga så många olika 
erfarenheter som möjligt. 
 
För att få tillgång till informanter har lärare kontaktas vid den skola där jag gjort delar av min 
verksamhetsförlagda utbildning. Då denna skola är en 7-9 skola har även detta indirekt utgjort 
ett urvalskriterium. Urvalet har även begränsats av de tillfrågade lärarnas intresse och 
möjlighet att ställa upp på intervju.  
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Det slutliga antalet informanter kom att bli fem, tre kvinnor och två män. Samtliga lärare i 
undersökningen är verksamma i årskurs 7-9. Fyra av dem har över 20 års yrkeserfarenhet, 
medan den femte har arbetat mindre än fem år som lärare. De två manliga informanterna 
undervisar i matematik och de naturorienterande ämnena. En av de kvinnliga informanterna 
undervisar i de samhällsorienterande ämnena och de båda andra är specialpedagoger som 
undervisar i svenska, engelska och matematik. 
 
 
Datainsamlingsmetoder 
 
Datainsamlingen i denna undersökning har gjorts medelst kvalitativa intervjuer. Med 
utgångspunkt i frågeställningarna utformades frågor kring lärarnas erfarenheter av vilka 
elever som är tysta och vad som utmärker de situationer där eleverna är tysta. Frågorna 
behandlade även lärares bemötande och arbetssätt gentemot de tysta eleverna samt hur 
uppföljningen av detta sker. Samtliga frågor i den frågemall som användes vid intervjuerna 
presenteras i bilaga 1. 
 
 
Procedur 
 
Informanter för intervjuerna tillfrågades personligen om de ville medverka i undersökningen. 
Vid denna förfrågan informerades informanterna om syftet med undersökningen, att 
deltagandet var frivilligt och att det inte skulle vara möjligt att identifiera dem i den färdiga 
rapporten. 
 
Samtliga intervjuer genomfördes individuellt på den skola där de berörda lärarna arbetar, 
antingen i personalrummet eller i något arbetsrum. Intervjuerna spelades in på band och varje 
intervju varade ca 20 minuter. Alla intervjuer genomfördes under samma dag, men när tid 
fanns mellan intervjuerna gjordes även några anteckningar kring vad som sagts under 
föregående intervju. 
 
Intervjuerna genomfördes med utgångspunkt i de frågor som finns i bilaga 1. Frågeschemat 
följdes dock inte slaviskt, då informanten ibland utvecklade svaret på en fråga så mycket att 
den även kom att innefatta andra frågor. Enligt Repstad (1993) bör forskaren inte se detta som 
ett problem, utan detta är en del utav den flexibilitet som metoden med kvalitativa intervjuer 
innebär. Frågorna ska fungera som en minneslista över de ämnesområden som intervjun ska 
omfatta (Repstad, 1993). Utöver de frågorna i bilaga 1, så gavs informanterna även tillfälle att 
göra tillägg till det de sagt innan intervjun avslutades. 
 
De bandade intervjuerna transkriberades därefter för vidare analys och kom sammantaget att 
omfatta 20 datorskrivna sidor, 12 punkter med enkelt radavstånd. 
 
 
Databearbetningsmetoder 
 
Analysen av intervjuerna har syftat till att förstå de uppfattningar och erfarenheter som 
informanterna uttrycker och belysa dessa uppfattningar med citat från informanterna 
(Johansson & Svedner, 1998).  
 



 
 

10 

Intervjusvaren har betraktats utifrån ett helhetsperspektiv, men vid bearbetningen av 
materialet har intervjufrågorna sorterats in under de olika frågeställningarna för 
undersökningen. Detta betyder att svaren från flera frågor har slagits samman i 
resultatredovisningen. Frågorna 5 och 6 (se bilaga 1) har hänförts till frågeställningen Vilka 
elever är tysta och i vilka situationer?, medan frågorna 7, 8, 9, 11, 12, 13 och 15 (se bilaga 1) 
har sorterats in under frågeställningen Vilka metoder finns och hur arbetar enskilda lärare 
samt skolan i stort för att hjälpa tysta elever att bryta tystnaden? Slutligen har fråga 10 och 
14 (se bilaga 1) kopplats till frågeställningen Hur följer skolan upp de tysta eleverna? 
 
I de fall där informanten har i ett och samma svar besvarat flera frågor har det ibland varit 
nödvändigt att föra in olika delar av svaret under olika frågeställningar. 
 
 

Resultat 
 
I följande avsnitt redovisas resultatet av den genomförda intervjustudien. Redovisningen har 
delats in i olika underavsnitt med utgångspunkt i frågeställningarna och avslutas med ett 
avsnitt där det som framkommit vid intervjuerna sammanfattas.  
 
 
Vilka elever är tysta och i vilka situationer? 
 
Frågeställningen Vilka elever är tysta och i vilka situationer? består utav två delar och dessa 
delar resovisas var för sig. Först redovisas resultatet för vilka elever som är tysta. Därefter 
presenteras de resultat som visar på i vilka situationer som eleverna är mest tysta. 
 
Tysta elever 
 
När lärarna tillfrågas om vilka elever som är tysta, så framkommer det att en mycket stor del 
av de tysta eleverna utgörs utav flickor, även om man påpekar att också pojkar kan vara tysta. 
 

”Det är ju flickor. Alltså övervägande delen är flickor som är tysta, men det kan ju 
vara pojkar” 

  (Intervjuutskrift, s 10) 
 
En av de tillfrågade lärarna påpekar också att det finns risker med att säga att det främst är 
flickor som är tysta, eftersom man då lätt kan stirra sig blind på att det är denna grupp av 
elever som är tysta, och därmed undgå att upptäcka de tysta pojkarna. 
 

”…man får vara försiktig med att säga att det är tjejer som är tysta och killar som 
är surriga. Det finns väldigt tysta killar som man då lätt missar. Du tycker att de 
tillhör en grupp, för det finns pratiga killar, och då ser du inte de här tysta 
killarna.” 

  (Intervjuutskrift, s 14) 
 
Trots att alla lärarna påpekar att det finns både pojkar och flickor som är tysta, så 
framkommer en skillnad i graden av tystnad. Denna gradskillnad är dock inte enbart kopplad 
till kön, utan överhuvudtaget så uppvisar de tysta eleverna en variation i tystnad. 
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”Visst finns det pojkar som är rädda för att redovisa […], men de är inte tysta på 
samma sätt. Tjejerna är ju liksom tysta i alla situationer då och visar sig aldrig.” 
  (Intervjuutskrift, s 5) 
 
”En del är ju bara tysta, tysta och de är säkert tysta hemma också, de är tysta på 
fritiden, de är tysta med kompisar. Andra är ju tysta i skolsituationen, men de är 
inte tysta på rasterna och på fritiden, så det är ju som olika sorts problematik.” 
  (Intervjuutskrift, s 11) 

 
Ytterligare en aspekt på vilka de tysta eleverna är framkom vid en av intervjuerna, där läraren 
hävdade att elevernas fritidsintressen hade stor betydelse för om eleverna var blyga och tysta 
eller inte. De tysta eleverna har ofta inget fritidsintresse där de får öva social samvaro eller 
känna att de är duktiga. 
 

 ”Det är oftare elever som inte har nåt intresse, typ, idrott, musik, som de känner 
att de är bra på. […] Och med det vill jag säga att barn som har andra intressen än 
just bara skolan är mer framåt än de som bara har skolan.” 

   (Intervjuutskrift, s 1) 
 
De tysta eleverna kan vara både högpresterande och lågpresterande, men, enligt en av lärarna, 
är det är vanligt att de är duktiga i skolan. De gör sina uppgifter utan att göra mycket väsen av 
sig och frågar sällan om hjälp. 
 
Situationer 
 
Det framkommer i intervjuerna med samtliga lärare att eleverna är tysta i många och 
mångskiftande situationer. När det är enskilt arbete märks det inte av att de är tysta. De 
arbetar på och klarar det mesta själv. Ofta säger de dock ingenting i klassen. De deltar inte i 
diskussioner, är ovilliga att svara på enkla frågor i klassen och redovisningar kan vara 
ångestframkallande. 
 
 ”De pratar inte i helklassituationer, de pratar inte på klassråd. De pratar liksom inte 

så fort det är större grupper eller obekant omgivning. Redovisningar är 
jättejobbigt. Då gruvar de sig väldigt länge och försöker slippa. Jag tror att de mår 
rätt dåligt innan en redovisning.” 

   (Intervjuutskrift, s 10) 
 
Trots att eleverna mår dåligt över att redovisa inför klassen, helst vill slippa eller åtminstone 
göra det inför en mindre grupp, så händer det att de förvånar sin lärare med att stiga fram och 
genomföra sin redovisning. 
 

”…de här riktigt tysta flickorna de… Jag har blivit förvånad för de har liksom 
klarat av att redovisa inför klassen när de haft något att säga. Då har de stigit fram 
och gjort det. Även om de har tyckt att det har varit jobbigt, så har de stigit fram 
och gjort det alltså.” 
  (Intervjuutskrift, s 5) 

 
De situationer där de tysta eleverna vågar visa sig lite mer är i mindre grupper, i 
pardiskussioner, i grupparbeten och de kan också utveckla bra vuxenkontakt. En del tysta 
elever kan dock ha svårt att komma till sin rätt även vid grupparbeten och vågar inte prata ens 
i den lilla gruppen.  
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 ”… vid ett grupparbete, där man är flera i gruppen, så kanske man märker att en 
elev tar inte så stor plats i den där gruppen och drar sig tillbaka…” 

   (Intervjuutskrift, s 18) 
 
 ”… en elev som inte pratade på en hel termin, för hon vägrade prata även i den 

lilla gruppen. Hon tyckte det var jättejobbigt.” 
   (Intervjuutskrift, s 12) 
 
Vilka situationer som upplevs som problematiska och orsakar tystnad hos eleven varierar från 
individ till individ, enligt lärarna. En del är tysta i stort sett i alla situationer, en del är tysta i 
klassen, men kan prata i mindre grupper. Åter andra säger nästan inget, men klarar ändå en 
redovisning inför klassen. 
 
 
Vilka metoder finns och hur arbetar enskilda lärare samt skolan i stort för 
att hjälpa tysta elever att bryta tystnaden? 
 
Resultatet av frågeställningen Vilka metoder finns och hur arbetar enskilda lärare samt 
skolan i stort för att hjälpa tysta elever att bryta tystnaden? delas upp i flera underavsnitt. 
Först presenteras de metoder och arbetssätt som informanter anger kan användas för att hjälpa 
de tysta eleverna att bryta tystnaden. Därefter presenteras den egna lärarens arbete med de 
tysta eleverna och slutligen hur skolan i stort arbetar. 
 
Metoder och arbetssätt 
 
Den metod lärarna anger kan hjälpa de tysta eleverna är att träna på redovisningar i mindre 
grupper och de önskar fler möjligheter till att jobba i grupper där eleven kan känna sig trygg.  
 

”Det är ju att man börjar, att man ger dem tillfälle att först kanske prata parvis, sen 
i liten grupp och så utökar man gruppen eftersom. Då kan det kanske gå.” 
  (Intervjuutskrift, s 10) 

 
Gruppstorleken och den myckna undervisningen i helklass försvårar dock ett arbetssätt som 
skulle gynna de tysta eleverna. Fyra av lärarna påpekar hur svårt det är att hjälpa de tysta 
eleverna när situationen ser ut som den gör. De försöker uppmuntra eleverna, men tycker sig 
inte kunna göra så mycket mer. 
 

”Naturligtvis ska man ”pusha” på eleven, men samtidigt kan man inte hela tiden 
påpeka hur negativt det är med en tyst elev. Så jag vet inte. […] Jag tror att vi har 
svårt i skolan att göra någonting. Som lärare känner jag det i alla fall, eftersom 
man alltid har helklass.” 
  (Intervjuutskrift, s 6) 

 
För att få de tysta eleverna att säga något i helklass, så gäller det att man har en ordning på 
vem som pratar i klassrummet, att där är lugnt, att de inte blir avbrutna och att de kan känna 
trygghet.  
 

”För det handlar ju mycket om att känna sig trygg, att inte riskera något, att inte 
göra bort sig och då kommer man in på att det måste vara en tillåtande atmosfär 
och att ett svar, även om det skulle vara felaktigt, är ett bra svar. Det är ju trots allt 
ett svar.” 
  (Intervjuutskrift, s 15) 
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De resurser som lärarna främst efterlyser för att bättre kunna tillgodose de tysta elevernas 
behov är möjligheter till mindre gruppstorlekar i undervisningen, men även samtalsgrupper 
där man kan arbeta med värderingsövningar och på så sätt öka tryggheten i gruppen. Även 
vidareutbildning av personalen för att öka deras medvetenhet om problemet efterfrågas. 
 

”…önskvärt vore ju att man kunde ha samtalsgrupper på 5-8 elever. […] Sen tror 
jag att man mycket mer skulle behöva arbeta med värderingsövningar. Mycket 
halvklass. Det finns mycket att göra. Det är bara fråga om resurser. Sen kan ju 
skolan satsa på utbildning av vuxna som ska arbeta med barnen.” 
  (Intervjuutskrift, s 4) 

 
Lärarnas eget förhållningssätt 
 
När det gäller arbetssituationen så skiljer den sig åt mellan specialpedagogerna och de övriga 
lärarna. Specialpedagogerna arbetar med mindre grupper och har därför större möjligheter att 
arbeta individuellt med eleverna, men för samtliga lärare gäller det att försöka skapa ett tryggt 
klimat i gruppen så att de tysta eleverna vågar yttra sig. 
 

”När man är trygg så blir man medveten om det här och sen så finns det ju vägar 
att ta sig ur tystnaden. Det handlar ju alltså om att våga göra fel, att våga säga fel, 
att våga stå inför en mindre grupp. Är gruppen trygg så kan man ju ta med sig det 
till klassrummet. […] Det handlar om att inte tvinga någon, men de flesta brukar 
ändå tycka att det är roligt när de vågar säga vad de tycker. Man växer som person, 
man utvecklas.” 
  (Intervjuutskrift, s 2) 

 
I stora klasser har de tysta eleverna lätt att försvinna och det framkommer i intervjuerna att 
lärarna anser det viktigt att försöka hinna se dem, att tilltala dem. 
 

”Man måste liksom sätta en liten punkt på programmet, att jag ska gå fram till den 
eleven, att man ska liksom ta ögonkontakt, så att den ser att ’jag ser att du är här’. 
Det tror jag är jätteviktigt.” 
  (Intervjuutskrift, s 10) 

 
Vidare framhåller lärarna att det är viktigt att kommunicera med den tysta eleven för att ta 
reda på hur denne ser på sin situation och hur den vill ha det i klassrumssituationen. 
 

”Det är viktigt att man har en respektfull inställning till eleven och pratar med den 
som om det vore en arbetskamrat. Det tror jag är rätt inställning. Att man frågar 
upp. Det är viktigt för att eleven ska våga lita på mig som vuxen när jag kommer 
och säger att så här ser de flesta andra på dig.” 
  (Intervjuutskrift, s 4) 

 
Att som elev få höra att man är för tyst, att man ska ändra på sitt sätt att vara, kan upplevas 
nedbrytande och då är det förvisso viktigt att eleven litar på den som säger det. Inte desto 
mindre är det viktigt att man som lärare framhåller elevens goda sidor så att denne inte känner 
sig alltför nedtryckt.  
 

”För det kommer fram på utvecklingssamtalen att föräldrarna har ju fått höra det 
här, och även eleven, år efter år efter år. Du är alldeles för tyst, du måste ju prata 
och det har haft motsatt effekt på de här eleverna och då tycker jag att det är 
jätteviktigt som mentor att föra fram, till exempel, bra studieresultat och samtidigt 
säga det, när det kommer till betygsprat, att i vissa ämnen […] som kräver tal, 
främmande språk, so, svenska, kan det vara svårt att få ett MVG.” 
  (Intervjuutskrift, s 9) 
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Lärarna menar att de försöker vara lyhörda för de tysta eleverna och ta hänsyn till dem när de 
planerar. De försöker skapa arbetssituationer där även dessa elever kan synas, men samtidigt 
är det svårt att bemöta dem annorlunda än övriga elever i klassrummet. Om man ser på eleven 
att den tycker att det är mycket jobbigt att få frågan utan att ha räckt upp handen kan läraren 
undvika denna situation, men om den tyste eleven någon gång räcker upp handen, så får den 
nästan alltid frågan. 
 

”För då vet man att nu kanske det är ett lagom långt svar eller sådär, så att nu 
vågar hon svara och då blir det ju så. Då fixar man det. Sedan om det är något som 
är jättesvårt, t ex redovisning, så kan man ordna det i mindre grupp. Det går ju 
liksom att trolla lite grann och fixa det, men i övrigt blir det ju att man behandlar 
dem på precis samma sätt som alla andra.” 
  (Intervjuutskrift, s 6) 

 
 
Skolans arbete med tysta elever 
 
Utav intervjusvaren framgår det att skolan inte har några gemensamma riktlinjer för hur man 
ska arbeta med de tysta eleverna. Däremot så görs det insatser för de elever som är både tysta 
och ensamma. Dels så har man kamratstödjare i alla klasser och dels så bedriver man ett 
projekt där en grupp ensamma elever träffas och gör saker tillsammans, lever friluftsliv och 
umgås. 
 

”Vi har ingen gemensam strategi mer än det här projektet, men det är ju inte mest 
riktat till de tysta barnen. Det är ju riktat till de ensamma.” 
  (Intervjuutskrift, s 12) 
 
”Då om man sätter likhetstecken mellan en tyst elev och att den har inga kompisar 
eller svårt med kompisar. Då kan man ju säga att vi jobbar mycket med det genom 
att vi har kamratstödjare som hjälper och stöttar. Ibland hör det ju ihop också, att 
tysta elever kanske inte har så mycket kompisar.” 
  (Intervjuutskrift, s 19) 

 
Trots att tysta elever inte är en grupp som det arbetas specifikt med, förekommer dock 
diskussioner lärare emellan om dessa elever och deras situation. 
 

”Enskilda elever diskuteras alltid och är det då någon som är tystlåten och har en 
tendens att försvinna, så påpekar man det och vill gärna höra kollegors uppfattning 
och vad de har uppmärksammat för att se; är det här något som gäller mig, i min 
situation, eller är det något som upplevs hos andra lärare också. Så, visst pratar 
man om det. Helt klart.” 
  (Intervjuutskrift, s16) 

 
De enskilda eleverna diskuteras lärarna emellan, men de arbetssätt som lärarna använder 
diskuteras inte i lika hög utsträckning och de vet inte hur andra lärare på skolan arbetar med 
de tysta eleverna. De menar dock att de flesta lärare tycker att arbetet med de tysta eleverna är 
viktigt och att lärare har en känsla för hur de ska förhålla sig till dem. 
 

”Nä, det vet jag faktiskt inte, men jag tror att alla i vårt arbetslag, kanske inte 
jobbar så här medvetet, men tycker att det är viktigt att lyfta fram och ”pusha” de 
tysta, om de själva vill. Men jag tror att alla har ungefär samma. Sedan kan väl 
några tycka att det är bekvämt med elever som är tysta. Så det blir lättare att få 
arbetsro, men jag tror inte att det är representativt för lärarna.” 
  (Intervjuutskrift, s 3-4) 
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”… jag tror att vi, varje lärare, har nog någon slags känsla för det här. Det låter 
kanske lite konstigt, men jag tror nog att de allra flesta av oss vet ungefär hur vi 
ska handskas med tysta elever…” 
  (Intervjuutskrift, s 7) 

 
Då lärarna inte känner till varandras arbetssätt kan de inte heller nämna någon lärare som varit 
speciellt lyckosam i sitt arbete med de tysta eleverna. Någon nämner dock att speciallärarna 
kan ha framgång med enskilda elever, men vet inte om det kan förklaras av arbetssättet eller 
om det är en effekt av att eleven då haft möjlighet att vistas i en mindre grupp. 
 
 
Hur följer skolan upp de tysta eleverna? 
 
Skolan har inte gjort tysta elever till ett problemområde och därmed görs inte heller någon 
utvärdering utav arbetet med dessa elever. I de fall att elevens tysthet utgör en del i en annan 
problematik kan det dock leda till diskussioner på arbetslags- och elevvårdskonferenser.  
 

”Inte inriktat kanske på tysta elever, utan det här är ju kopplat till studieresultat 
och om de socialt inte skulle fungera och om då det är att de är tysta är en del i det, 
så uppmärksammas det också, men inte specifikt för tysta elever.” 
  (Intervjuutskrift, s 16) 

 
När det gäller de tysta elever, som varit föremål för diskussion på kamratstödjarmöten och där 
man pratat med andra elever runtomkring om att hjälpa till på olika sätt, så följs det upp 
genom att de vuxna frågar om situationen förändrats. 
 

”Det följs upp genom att, om man gör några åtgärder, så frågar man om hur det 
gått. Den tyste eleven säger i regel inte så mycket, så jag pratar ofta med dem 
runtomkring. […] För ibland om man frågar tysta elever hur det är, så säger de att 
det är bra. Även om du känner dig utanför eller att du inte vågar ta för dig så… Du 
vill inte skylta med det.” 
  (Intervjuutskrift, s 19) 

 
I det egna arbetet med de tysta eleverna tycker sig lärarna se resultat, men det tar tid och det 
är inte alltid som förändringen i klassrummet blir påtaglig. Lärarna uppger att de får bra 
kontakt med den enskilda eleven, som brukar våga mer då den blir tryggare i gruppen. 
 

”Ja, är man i samma klass så blir det ju bättre när de är trygga i gruppen. Men 
sedan har inte jag sett dem när jag lämnat dem, och de är i en ny situation igen, om 
de tar med sig det. Om det är tryggheten i gruppen som gör att de vågar säga mer 
och mer eller om det är att de blir äldre och mognare och att de utvecklas.” 
  (Intervjuutskrift, s 11) 

 
 
Resultatsammanfattning 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att det vid intervjuerna med lärarna framkom att de tysta 
eleverna oftare är flickor än pojkar. Det är även vanligare att elever som inte har några 
intressen utanför skolan, som de kan känna sig duktiga på, är tysta. En av lärarna hävdar att 
många av de tysta eleverna är högpresterande i skolan. 
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Det framkommer även att det finns en gradskillnad mellan de tysta eleverna. En del är tysta 
hela tiden, andra bara i skolsituationen. De situationer där eleverna är tysta varierar därför 
från individ till individ. Situationer som anges föranleda tystnad hos eleverna är diskussioner i 
klassen, att svara på enkla frågor och, framförallt, muntliga redovisningar. Som regel har de 
lättare att tala i mindre grupper och vid grupparbeten. Tysta flickor, som i vanliga fall inte 
säger något i klassen, kan förvåna genom att ändå klara av att redovisa inför klassen. 
 
För att hjälpa de tysta eleverna att bryta tystnaden menar lärarna att man kan börja öva att tala 
parvis och i mindre grupper, för att därefter utöka gruppstorleken. Det är dock svårt att 
tillämpa denna metod i helklass och lärarna efterlyser resurser så att de oftare kan arbeta med 
mindre grupper. I helklass blir arbetet inriktat på att försöka skapa en lugn och trygg stämning 
i klassrummet.  
 
Lärarna tycker sig inte kunna göra mycket mer än att uppmuntra de tysta eleverna att våga, att 
prata. De kommunicerar med eleverna och försöker ta reda på hur eleverna vill ha det i 
klassrumssituationen. Om vissa situationer upplevs som mycket svåra av de tysta eleverna 
försöker lärarna att hitta lösningar och ta hänsyn till detta när de planerar sitt arbete. Lärarna 
uppger även att de måste visa en lyhördhet gentemot de tysta eleverna och deras behov. 
 
Skolan uppges inte ha några gemensamma riktlinjer för att arbeta med tysta elever. Med hjälp 
av kamratstödjare försöker man se till att ingen elev står utanför gemenskapen och man driver 
även ett projekt för att få de allra ensammaste eleverna att uppleva lite social samvaro och 
skapa kamratrelationer. Denna verksamhet riktar sig dock inte specifikt till de tysta eleverna, 
men lärarna påpekar att många av de ensamma eleverna även är tysta. 
 
Tysta elever uppges också kunna vara föremål för samtal lärare emellan och ibland även på 
konferenser. Detta för att ta reda på om andra lärare uppmärksammat samma beteende eller 
om det bara är i den enskilda lärarens arbetssituation som de är tysta. I de fall då annan 
problematik också omgärdar eleven kan tystheten komma på tal som en del i den 
problematiken. 
 
Hur andra lärare arbetar med tysta elever är man inte medveten om, men de intervjuade 
lärarna tror att de allra flesta ser det som en viktig uppgift att uppmuntra dessa elever att ta 
större plats och att lärare har en känsla för hur de ska arbeta med dem. 
 
Eftersom skolan inte har gjort tysta elever till ett specifikt problemområde, så görs ingen 
uppföljning och utvärdering av arbetet med dessa elever, men lärarna tycker sig se att det sker 
en utveckling hos deras elever. De menar dock att det är svårt att avgöra om denna utveckling 
är situationsbunden, att eleverna blivit trygga i klassen, eller om det är något de kan ta med 
sig och tillämpa även i andra situationer. 
 
 

Diskussion 
 
I det följande kommer tillförlitligheten i det material som samlas in att diskuteras utifrån dess 
generaliserbarhet, reliabilitet och validitet. Därefter kommer resultaten av undersökningen att 
analyseras och diskuteras. 
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Generaliserbarhet 
 
Enligt Johansson och Svedner (1998) handlar generaliserbarhet om i vilken grad resultatet kan 
generaliseras och de säger att man ska vara försiktig med att uttala sig om generaliserbarheten 
i det fall att urvalet har gjorts på en skola där man praktiserat. Att jag valt mina informanter 
utifrån den skola där jag gjort min praktik skulle då tala för att det är svårt att dra några 
allmängiltiga slutsatser av de resultat som framkommit vid intervjuerna, men detta var inte 
heller syftet med undersökningen.  
 
Syftet var att undersöka några lärares erfarenheter av tysta elever och denna undersökning har 
företagits genom att intervjua fem lärare. Att utifrån denna lilla undersökningsgrupp dra några 
slutsatser om huruvida de erfarenheter som framkommit gäller för lärare i allmänhet är 
osäkert. Undersökningen visar på just dessa lärares erfarenheter och de möjligheter de ser att 
hjälpa de tysta eleverna. Vilka möjligheter som lärarna ser kan skifta från lärare till lärare 
beroende på resurstilldelning och elevunderlag. 
 
När det gäller den del av undersökningen som syftar till att undersöka vad skolan i stort gör 
för att hjälpa de tysta eleverna att bryta tystnaden, så kan denna del inte vara generaliserbar i 
och med att alla intervjuade lärare är verksamma vid samma skola. Resultaten på denna punkt 
kan därför endast sägas vara tillämpbara på just denna skola. Hur andra skolor arbetar framgår 
inte av undersökningen. 
 
 
Reliabilitet  
 
Med reliabilitet avses mätnoggrannheten hos de metoder som man har använt och om 
metoden har hög mätnoggrannhet ska samma resultat erhållas om undersökningen upprepas. I 
praktiken är dock reliabiliteten aldrig perfekt, utan metoderna innehåller alltid brister 
(Johansson & Svedner, 1998). 
 
Den metod som använts i detta arbete är intervjuer och en aspekt som påverkar reliabiliteten 
är frågornas formulering och hur väl dessa täcker in frågeställningarna. I detta fall hade 
frågorna formulerats i förväg och kopplats till frågeställningarna och kan därmed sägas vara 
väl genomtänkta. Det var även möjligt att vid intervjuerna förtydliga vad som avsågs i fall 
någon fråga missförstods, varför frågorna inte har påverkat reliabiliteten negativt. 
 
En annan aspekt som kan ha påverkat reliabiliteten är min ovana som intervjuare. Eftersom 
det vid kvalitativa intervjuer är meningen att informanten ska ges möjlighet att fördjupa och 
utveckla sina svar kan det hända att denne vid svaret på en fråga även inkluderar svaret på 
andra frågor. Detta kräver att jag som intervjuare kan lyssna aktivt, så att jag vet vilka frågor 
som besvarats och inte slaviskt behöver följa frågeformuläret. Som ovan intervjuare kan det 
vara en svårighet att veta vilka frågor som besvarats, som man kan hoppa över, och vilka som 
informanten förvisso har berört, men där man ändå skulle behöva ett förtydligande eller 
tillägg för att få ett fullständigt svar.  
 
Att alla intervjuer genomfördes under en och samma dag kan ha påverkat mätnoggrannheten i 
båda riktningar. Det positiva med att göra alla intervjuer under en kort tidsperiod är att jag då 
har dem i färskt minne, inte har glömt hur jag gick tillväga vid föregående intervju och 
därmed kan genomföra alla intervjuerna på samma sätt. Samtidigt så är det dock ansträngande 



 
 

18 

att lyssna aktivt vid alla intervjuer och att kontrollera så att informanterna verkligen besvarar 
frågorna. 
 
Det kan även sägas att trots att alla intervjuer genomförts under samma dag har de yttre 
betingelserna varierat. Det har varit svårt att hitta en plats där intervjun kunnat genomföras 
helt ostörd och informanterna har haft olika mycket tid till sitt förfogande, vilket kan ha 
påverkat deras villighet att utveckla sina svar. 
 
Alla informanter har dock tagit sig tid och varit villiga att svara på frågorna. Då jag är känd 
för informanterna har det även varit möjligt, att om det varit nödvändigt, kontakta dem igen 
för ytterligare förtydliganden. Detta har jag dock inte ansett nödvändigt. Alla intervjuer 
spelades även in på band, vilket gjort det möjligt att gå tillbaka till dessa och kontrollera vad 
som blivit sagt. Sammantaget gör detta att jag finner att reliabiliteten i intervjumetoden är 
god. 
 
 
Validitet  
 
Ger resultatet en sann bild av det som undersökts? Eftersom syftet var att undersöka några 
lärares erfarenheter av tysta elever och de lärare jag intervjuat delat med sig av sina 
erfarenheter, så kan resultatet sägs ha stor validitet. Lärarna har även berättat om sitt 
arbetssätt, vad skolan i stort gör och hur eventuell uppföljning av de tysta eleverna sker, vilket 
gör att resultaten kan sägas täcka in hela det område som jag avsåg att undersöka. 
 
 
Resultatdiskussion 
 
Tysta elever och problematiska situationer 
 
Av resultatet framgår det att det är vanligare att flickor än pojkar betraktas som tysta elever. 
Detta får också stöd av Collins (1996), men man kan fråga sig vad detta beror på. Alla lärare 
påpekar visserligen att det även finns pojkar som är tysta, men flickorna är dem som benämns 
först. Varför? 
 
En tänkbar förklaring till detta kan kanske vara att lärarna, enligt Molloy (1990), förväntar sig 
att flickorna ska vara tysta. Flickor som är tysta följer normen och uppmärksammas inte, 
medan pojkar som är tysta bryter mot normen och blir därför uppmärksammade (Molloy, 
1990). På detta sätt kanske pojkarna uppmärksammas tidigare, innan deras tystnad har blivit 
en del av personligheten, och uppmuntras att ta större plats. Flickorna å andra sidan 
synliggörs inte, utan får fortsätta vara tysta. De får inte den uppmuntran de behöver för att 
bryta tystnaden och den blir en del av deras personlighet. De får rollen som tysta flickor och 
den rollen är svår att bryta sig ur. 
 
Collins (1996) hävdar att de tysta eleverna har svårt att finna kamrater och har en liten 
repertoar av beteenden. Detta kan kanske vara en anledning till att de tysta eleverna ofta inte 
har andra intressen än skolan. De förmår inte att skapa varaktiga kamratrelationer och vet 
kanske inte hur de ska bete sig i sociala sammanhang. Detta leder till osäkerhet och att de drar 
sig undan, inte vågar ägna sig åt aktiviteter som kräver ett socialt samspel. På detta sätt får de 
tysta eleverna inte heller någon träning i att tala och interagera med andra människor, vilket 
ytterligare ökar osäkerheten. Det är också troligt att om eleven är ovan att tala inför andra, så 
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kommer denne att känna sig underlägsen sina kamrater. Eleven känner sig misslyckad och 
talsituationen upplevs som än mer skrämmande, vilket leder till att eleven blir alltmer rädd för 
att säga något och till slut tystnar helt.  
 
Skiöld (1989) menar att den som inte talar i en grupp till slut upphör att existera för de övriga 
gruppmedlemmarna. Om man inte existerar för de människor, som man tillbringar en stor del 
av sin vakna tid tillsammans med, har det naturligtvis en negativ inverkan på individens 
självkänsla. Om man upphört att existera, vad gör man då? Att bryta tystnaden och bevisa sin 
existens vore kanske det mest rationella, men det kan vara svårt för den talängslige. Collins 
(1996) menar att de tysta eleverna vill ändra sitt beteende, men vet inte hur de ska gå tillväga 
för att göra det. Så om man inte existerar för gruppen, inte vet hur man ska bryta sitt beteende, 
eller kanske har försökt, men misslyckats, hur hanterar man då situationen? Som jag ser det 
finns det risk för att eleven ger upp, slutar försöka visa sig och bara finns där, mitt i gruppen, 
men ändå helt utanför. 
 
Den gradskillnad som uppges finnas mellan tysta elever har kanske sin förklaring i de två 
typer av talängslan som Strömquist (1998) nämner. De som är tysta hela tiden skulle då lida 
av den variant som gör att man känner ångest i stort sett i varje talsituation, medan de som är 
tysta i vissa situationer lider av en situationsbetingad talängslan. Skillnaden i hur tyst eleven 
är kan kanske även vara ett resultat av de olika beteendemönster som Collins (1996) hävdar 
att de tysta eleverna har. Lider man av svår talängslan blir beteendet kanske i huvudsak sådant 
att man försöker göra sig osynlig. Eleven vill inte bli påhoppad med frågan och hoppas slippa 
detta genom att vara ”osynlig”. Skulle eleven ändå få frågan kan det hända att denne övergår 
till att vägra delta. Om eleven känner mycket stor ängslan kanske man inte ens vågar ange 
någon ursäkt, utan sitter bara tyst och hoppas att läraren ska låta någon annan få frågan då 
man inte svarar. En sådan situation måste dock innebära en stor anspänning för eleven. Man 
är för ängslig för att våga säga något och vill inte synas, men samtidigt så riktas all 
uppmärksamhet på eleven då denne får frågan. Att då inte kunna ange någon ursäkt, utan 
istället vänta på att läraren ska gå vidare, ge frågan till någon annan, förlänger den tid som 
eleven exponeras, jämfört med om denne angett en godtagbar ursäkt eller svarat. Kanske är 
det en rädsla att läraren inte ska godta ursäkten som gör att eleven ändå väljer att vara tyst 
eller upplevs det mindre farligt att sitta tyst med allas blickar på sig än att säga något? 
 
I de fall eleven tvekar att delta kan det mycket väl handla om en rädsla från elevens sida. Om 
det är som Lindén et al. (1998) säger, att en orsak till talängslan är att eleven har höga 
prestationskrav på sig själv, kan eleven känna en rädsla att göra fel, att inte ha förstått 
instruktionerna rätt, och därför tveka att delta och istället betrakta de andra, vad de gör och 
hur de gör, innan eleven själv törs börja med uppgiften. Även den fjärde typen av beteende, 
att ha en olämplig fokusering, tror jag kan förklaras av osäkerhet och höga krav på sig själv 
att göra rätt. Eleven vågar inte utföra den egentliga uppgiften, men för att inte känna sig 
alldeles misslyckad riktas fokuseringen till någon del av uppgiften som eleven känner sig 
förtrogen med.  
 
De situationer i vilka lärarna anger att de tysta eleverna är speciellt tillbakadragna stämmer 
väl överens med de situationer som anges vara problematiska i litteraturen (Lindén et al., 
1998). Situationerna kan alla kännetecknas av att eleven på ett eller annat sätt får andras 
uppmärksamhet riktad på sig, vilket stämmer med de situationer som, enligt Bergh (1985), är 
speciellt obehagliga för talängsliga barn. Man är rädd att göra bort sig, att få kritiska 
kommentarer och vill därför inte gärna redovisa inför klassen eller delta i diskussioner. 
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Vilka situationer som upplevs som problematiska varierar dock från elev till elev och man kan 
anta att detta har att göra med i vilka situationer som eleven känner sig trygg. Att vissa av de 
tysta flickorna förvånar sin lärare med att kunna genomföra redovisningar inför klassen, trots 
att de annars aldrig säger något i klassen kan kanske förklaras med att de vid en redovisning 
får möjlighet att öva in vad de ska säga i förväg. Situationen kan då kännas mer hanterbar än 
om eleven får en fråga i klassrummet och förväntas komma med ett svar direkt. 
 
Trots att dessa tysta flickor klarar av att genomföra en redovisning inför klassen, så är detta 
ingen garanti för att de själva känner sig lyckade. Det kan kännas mycket nervöst inför 
redovisningen och om flickorna kräver mycket av sig själva kan dessa känslor av nervositet 
göra att redovisningen känns misslyckad. En genomförd redovisning bidrar därför inte 
automatiskt till att stärka eleven och få denne att känna sig stolt och bättre till mods inför 
nästa framträdande. 
 
Om ovanstående resonemang ska kopplas till den första frågeställningen så kan man dra 
slutsatsen att det inte finns någon entydig bild av en tyst elev eller vilka situationer som är 
problematiska. Det går inte att göra några kategoriseringar av hur en tyst elev är annat än att 
den av omgivningen upplevs som tyst i vissa situationer. Eleverna är individer och de problem 
de upplever är också de individuella. Även om det ofta är flickor som är tysta, så finns det 
också pojkar som är det. Det är svårt att ge några generella kännetecken för vad som 
betecknar en tyst elev utan att då missa någon.  
 
Då är det lättare att uttala sig om de situationer som de tysta eleverna finner problematiska, 
Det finns individuella skillnader här också, men man kan ändå säga att det är situationer när 
eleven får de andras uppmärksamhet riktad mot sig som orsakar ängslan. 
 
Metoder och arbetssätt 
 
Det som framkommer som möjliga metoder för att få tysta elever att bryta tystnaden är att 
börja öva tala i mindre grupper, för att sedan man erhållit trygghet i den lilla gruppen utöka 
dessa till allt större grupper. Denna metod stämmer väl överens med den som exempelvis 
Strömquist (1992) förespråkar. Överhuvudtaget kan trygghet sägas vara en av de viktigaste 
ingredienserna för att tysta elever ska våga tala och det borde vara en självklarhet att alla 
elever kände sig trygga i skolan. Verkligheten ser dock annorlunda ut och det är därför extra 
viktigt att lärarna är uppmärksamma och försöker skapa en så bra stämning som möjligt. 
 
Lärarna menar att arbetet i mindre grupper, som skulle gynna de tysta eleverna, försvåras av 
att arbetet i huvudsak sker i helklass och efterlyser resurser som tillåter att en större del av 
arbetet sker i mindre grupper. I Bratts (1992) modell med redovisningstrappan är det 
visserligen möjligt att arbeta i mindre grupper inom helklassen, men det kan vara svårt för alla 
grupper att finna arbetsro inom klassrummets väggar då alla ska grupparbeta. Grupparbete 
innebär nästan alltid att ljudnivån stiger och att det blir surrigt i klassrummet. Inte alla kan 
arbeta i detta sorl och det krävs då tillgång till grupprum, för att arbete enligt 
redovisningstrappan ska vara möjligt, något som kan vara problematiskt på många skolor. 
Allt stoff lämpar sig inte för grupparbete och den faktiska situationen i skolan gör att mycket 
undervisning sker i helklasser och lärarnas arbete blir då inriktat på att skapa en trygg 
stämning. Lärarna upplever att de inte har så många åtgärder att sätta in för att hjälpa de tysta 
eleverna, men de försöker att vara lyhörda för deras behov och uppmuntra dem att våga mer. 
Jag tror att det är mycket viktigt att lärarna har detta förhållningssätt till de tysta eleverna. De 
tysta eleverna behöver uppmuntran och det är viktigt att man försöker se till att varje muntligt 
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framträdande känns som ett framsteg för eleven. Att få eleven att känna sig nöjd med ett 
framträdande kan dock vara svårt om elever kräver mycket av sig själv. Minsta lilla kritik kan 
då göra att framträdandet känns misslyckat.  
 
Uppmuntran är väldigt viktigt och man får inte betona elevens tysthetsproblem alltför mycket 
eftersom detta kan få motsatt effekt. Den som ständigt får höra att den är för tyst, att det är 
något fel på ens sätt att vara, börjar tillslut att beteckna detta som en del av den egna 
identiteten och det hela blir en självuppfyllande profetia. Sådana tankemönster är också svåra 
att bryta, men det måste till för att eleven ska kunna ta sig ur tystnaden. Så länge som eleven 
betraktar sig själv som tyst, och kanske mindre värd än mer talföra kamrater, är det svårt att 
uppträda som något annat än tyst elev. Eleven måste tro sig kunna tala för att lyckas. Här 
kunde kanske samtalsgrupper och arbete med övningar som stärker elevens självbild vara en 
lämplig metod att arbeta med. 
 
Skolan har inga gemensamma riktlinjer för arbetet med de tysta eleverna, även om dessa 
diskuteras lärare emellan. En gemensam policy från skolans sida skulle kanske kunna öka 
kunskapen hos lärarna om de tysta elevernas situation och med ett gemensamt arbetssätt blir 
det även lättare för lärarna att utbyta erfarenheter. Bara det att ämnet fördes upp på tal tror jag 
skulle få lärare att börja fundera över de tysta eleverna situation och om det finns något mer 
som man kan göra för att hjälpa dem. 
 
Sett till den andra frågeställningen så är den metod man har att tillgå, för att hjälpa de tysta 
eleverna att bryta tystnaden, att arbeta i mindre grupper. Detta är dock inte alltid så lätt då 
man har helklasser och lärarnas arbetssätt blir därför i huvudsak inriktat på att skapa en lugn 
och trygg miljö i klassrummet. I övrigt visar de en lyhördhet mot de tysta eleverna och deras 
behov, vilket är viktigt för att eleverna ska känna sig sedda och våga lita på de vuxna. Det 
finns ingen gemensam strategi på skolan i stort för detta arbete, men tysta elever diskuteras 
ändå lärare emellan. 
 
Uppföljning av elever 
 
Som framkommit i resultatet görs ingen uppföljning av arbetet med de tysta eleverna från 
skolans sida. Inte heller lärarna gör någon dokumenterad uppföljning, men de kan trots allt se 
resultat av arbetet. Att det inte görs någon uppföljning är synd, eftersom en sådan skulle 
kunna ge en bättre bild av vilka metoder som är effektiva vid arbetet med tysta elever. Då de 
tysta eleverna kan ha väldigt olika orsaker till sin tystnad är det svårt att hitta någon universell 
metod som hjälper alla. De bakomliggande orsakerna är olika, men är symptomen ganska lika 
och kan man hitta en metod som lindrar verkningarna av dessa symptom, så kan man nog 
hjälpa många av de tysta eleverna. Det är dock önskvärt att detta sker i kombination med 
någon annan metod där eleven får utreda orsakerna till sin tystnad. 
 
Konsekvenser för arbetet i skolan 
 
De resultat som har framkommit i denna undersökning visar att arbetet med att hjälpa tysta 
elever att bryta tystnaden är komplext och vilket arbetssätt som lämpar sig bäst är 
individberoende. Det man som lärare i första hand måste göra är att identifiera de tysta 
eleverna, upptäcka dem, och kommunicera med dessa hur de vill ha det i klassrumssituationen 
och vad eleven tror sig vara mest hjälpt av. Naturligtvis kan det vara svårt för eleven att 
benämna vilken hjälp som denne vill ha, men man måste ändå behandla eleven med respekt 
och denne är trots allt den som vet bäst hur det känns i olika situationer. 
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Att identifiera tysta elever är inte alltid det lättaste då man har stora klasser. Det första du får 
göra är att se till att tysta de som är alltför talföra för att skapa en miljö som ger arbetsro. Först 
när detta är gjort är det möjligt att försöka se de tysta. Det finns ingen typisk tyst elev, utan 
man måste som lärare försöka se alla elever som individer och inte kategorisera in dem i olika 
fack, för då är det lätt att missa de som inte passar in. I klassrumssituationen är det sedan 
viktigt att man som lärare är lyhörd för elevernas behov och man ska så långt det är möjligt 
försöka undvika att utsätta de tysta eleverna för alltför pressande situationer. Eleverna måste 
få träning i att tala och ta plats, men det gäller samtidigt att ge eleverna tid och inte gå för fort 
fram. Det går inte att begära att en talängslig elev ska klara av att redovisa inför klassen 
alldeles direkt, utan man får börja i mindre grupper och så sakteliga bygga upp en vana och 
säkerhet i att tala inför en mindre grupp. Därefter kan man gå vidare och utöka 
redovisningsgruppen allteftersom. 
 
En annan viktig konsekvens för arbetet i skolan är att det är viktigt att berömma elever, 
uppmuntra dem och inte göra ett för stort problem av tystheten, då detta kan ha motsatt effekt. 
Som lärare måste du även i din planering ta hänsyn till de tysta eleverna och försöka skapa 
arbetssituationer där dessa kan känna sig trygga. 
 
Avslutande diskussion 
 
Resultaten har visat att det inte finns några enkla svar på frågeställningarna och att hjälpa de 
tysta eleverna att bryta tystnaden är en svår men viktig uppgift. Det har blivit klarlagt att det 
inte går att ange några säkra kännetecken på vad som är att betrakta som en tyst elev, utan att 
vem som helst kan vara detta.  
 
I litteraturen anges möjliga orsaker till att eleverna har utvecklat talängslan och det skulle vara 
intressant att närmare undersöka vad som faktiskt utgör en orsak till detta. Hur uppkommer 
talängslan? Med utgångspunkt i de möjliga orsaker som beskrivs i litteraturen hade det även 
varit möjligt att vid intervjuerna ställa frågor kring vad lärarna tror är orsaken till elevernas 
tystnad och vad de som lärare kan göra åt dessa olika orsaker. Om man visste den 
bakomliggande orsaken till elevens tystnad vore det kanske enklare att hjälpa denne att bryta 
tystnaden och om orsaken står att finna i någon faktor i skolmiljön, så är det kanske möjligt 
att undanröja sådana faktorer.  
 
Undersökningen har besvarat hur några enskilda lärare arbetar med tysta elever och även hur 
det i stort fungerar på den skola där de arbetar. Det skulle dock vara intressant att undersöka 
hur det ser ut vid andra skolor. Använder andra lärare samma metoder? Är erfarenheterna av 
tysta elever likartade? 
 
Något annat som också skulle vara intressant att undersöka är de tysta elevernas egna 
erfarenheter av att vara tysta, hur de blir bemötta och hur de hade önskat bli bemötta. Vad tror 
de själva skulle krävas för att de ska våga bryta tystnaden? 
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      Bilaga 1 
 
Intervjufrågor 
 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 
 

2. Vilka ämnen undervisar du i? 
 

3. Hur länge har du arbetat på den här skolan? 
 
 

4. Har du någon/några i dina klasser som du anser är tysta elever?                                 
Om inte: Har du sedan tidigare erfarenhet av tysta elever i dina klasser? 

 
5. Vilka elever är det oftast som är tysta elever? Finns det könsskillnader? 

 
6. I vilken/vilka situationer tycker du att de är mer tysta/öppna/pratsamma? Vad 

utmärker dessa situationer? Ge exempel. 
 

7. Vilka metoder finns det för att hjälpa elever att bryta tystnaden? 
 

8. Hur brukar du bemöta en tyst elev? Kan du ge ett exempel på ett sådant bemötande? 
 

9. Har du något speciellt sätt att arbeta med tysta elever? Någon/några speciella metoder? 
Förhållningssätt? Arbetssätt? Sätt att organisera det elevaktiva arbetet? 

 
10. Kan du se några effekter av ditt arbete med dessa elever? Vilka effekter? Kan du ge 

exempel på hur dessa effekter yttrar sig?  
 

11. Finns det på skolan några gemensamma riktlinjer för hur man ska arbeta med tysta 
elever? Nedtecknade? Muntliga överenskommelser? Hur förankras dessa riktlinjer i 
klassrumsarbete, på skolgården, på skolan i stort? 

 
12. Vet du hur andra lärare på skolan arbetar med tysta elever? Är det något som 

diskuteras lärare emellan? 
 

13. Känner du till någon lärare på skolan vars arbete med tysta elever har varit speciellt 
lyckosamt? Hur arbetar denna lärare? 

 
14. Hur följer du upp arbetet med de tysta eleverna? Görs det någon uppföljning i 

arbetslaget eller gemensamt på skolan? 
 

15. Vilka resurser skulle krävas för att stödja de tysta eleverna? I den bästa av världar, där 
alla resurser finns, hur skulle du då utforma stödet till gruppen tysta elever? 

 
 
 
 
 


